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Wstęp 

Rodzina jest najważniejszą i podstawową grupą społeczną, na której opiera się całe 

społeczeństwo. Jest to naturalne środowisko życia dziecka, które ma największy wpływ na jego 

osobowość, w każdej sferze życia. To rodzina przekazuje dziecku swój system wartości i tradycje 

– ukierunkowuje jego aktywność i postępowanie na całe życie. Prawidłowo funkcjonująca 

rodzina może skutecznie przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom zarówno w okresie 

dzieciństwa, jak i w okresie dojrzewania. Konsekwentnie i z powodzeniem spełniająca swoje 

zadania rodzina, stanowi dla swych członków, przede wszystkim dzieci, źródło poczucia własnej 

wartości i bezpieczeństwa. Współczesne rodziny, często mają wiele trudności w odnalezieniu się 

w zmieniającej rzeczywistości. Coraz częściej dotykają je zjawiska bezrobocia, ubóstwa czy 

przemocy oraz trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. W momencie 

pojawienia się dysfunkcji, instytucje i służby społeczne zobligowane są do podjęcia na rzecz 

rodziny określonych działań naprawczych i objęcia rodzin wsparciem i wszechstronną pomocą.  

W tym celu powstał Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018, 

opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 

9 czerwca 2011 r., którego podstawowym założeniem jest utworzenie spójnego systemu 

wsparcia dzieci i rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, w celu przywrócenia im zdolności do funkcjonowania, poprzez wzmocnienie 

roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych oraz zapewnienie 

bezpieczeństwa dziecku i rodzinie.  Realizowane w ramach Programu zadania koncentrować się 

będą nie tylko na dziecku, ale również na całej rodzinie; szczególnie w sytuacjach, gdy dziecko 

umieszczone zostanie poza rodziną biologiczną, w celu umożliwienia mu powrotu do tej rodziny. 

Realizacja programu będzie możliwa dzięki utworzeniu systemu wsparcia obejmującego 

zaangażowania i współpracę osób, instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka 

i rodziny, działalności placówek wsparcia dziennego, rodzin wspierających, pomocy ze strony 

asystenta rodziny, organizowaniu poradnictwa specjalistycznego oraz działalności grup 

wsparcia. 
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1. Uwarunkowania prawne podejmowanych działań 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej jest najważniejszym aktem prawnym regulującym 

wszystkie aspekty życia członków naszego społeczeństwa. Jest to akt prawny najwyższej wagi, 

któremu powinny być podporządkowane ustawy i rozporządzenia dotyczące różnych sfer życia 

społecznego. Realizując „Gminny program wspierania rodziny w gminie Wielka Wieś na lata 

2016 – 2018” należy brać pod uwagę w szczególności: 

1. Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. 

U. z 2013 r., poz. 135). 

2. Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.163 z późn. 

zm.). 

3. Ustawę  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). 

4. Ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356). 

5. Ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 

788). 

6. Ustawę  z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz. U. 

z 2010 r. Nr 33, poz. 178). 

7. Ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r., Nr 

45, poz. 235) 

Program jest także kompatybilny z zapisami Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Wielka Wieś na lata 2016 - 2020. 

2. Diagnoza społeczno – demograficzna gminy Wielka Wieś 

Gmina Wielka Wieś to gmina o charakterze podmiejskim, położona w województwie 

małopolskim, w odległości ok. 15 km od centrum Krakowa. Jest jedną z 17 gmin powiatu 

krakowskiego ziemskiego, graniczącą od południa z gminą Kraków, od północy z gminami 

Jerzmanowice-Przeginia i Skała, od zachodu z gminą Zabierzów, natomiast od wschodu z gminą 

Zielonki. Powierzchnia gminy Wielka Wieś wynosi 48,1 km² i obejmuje 12 sołectw: Bębło, 

Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Prądnik Korzkiewski, 

Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś oraz Wierzchowie.  
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Podstawą do określenia działań w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 

lata 2016  - 2018 jest charakterystyka społeczno – demograficzna oraz analiza danych o osobach 

i rodzinach objętych wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi. 

 Poniższa tabela uwzględnia dane statystyczne dotyczące liczby mieszkańców gminy 

Wielka Wieś z podziałem na płeć oraz wiek mieszkańców. 

Tabela nr. 1 Sytuacja demograficzna 

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA 

                                    rok 2013 rok 2014 rok 2015 

Ogółem 10 407 10 594 10 764 

KOBIETY 

Ogółem 5327 5434 5520 

Wiek 0-17 1073 1099 1105 

Wiek produkcyjny 3185 3227 3280 

Wiek emerytalny 1069 1108 1135 

MĘŻCZYŹNI 

Ogółem 5080 5160 5244 

Wiek 0-17 1146 1164 1198 

Wiek produkcyjny 3424 3472 3482 

Wiek emerytalny 510 524 564 

 Tabela nr 2. Rynek pracy 

SYTUACJA NA RYNKU PRACY 

                                      rok 2013 rok 2014 rok 2015 

Bezrobotni ogółem 280 222 183 

W tym: kobiety 138 116 99 
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W tym: mężczyźni 

 
142 106 84 

 

Analiza danych zawartych w powyższej tabelach, a dotyczących lat 2013 – 2015, pozwala 

wysunąć następujące wnioski w obszarze demograficznym: 

 wzrost liczby mieszkańców gminy Wielka Wieś (o 357 osób w 2015 r. w stosunku do 2013 

r.); tendencja ta spowodowana jest w głównej mierze napływem nowych mieszkańców, 

osiedlających się na terenie naszej gminy; 

 znaczący spadek ogólnej liczby osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy (o 97 osób w 2015 r. w stosunku do 2013 r. ) 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2015 roku objął wsparciem (świadczeniami bez 

względu na ich rodzaj, formę, liczbę i źródło finansowania) 258 rodzin ( w tym 35 wyłącznie w 

formie pracy socjalnej) w których żyło 620 osób. Gminę Wielka Wieś, według stanu na dzień 31 

grudnia 2015 r., zamieszkiwało 10 764 osób. Tym samym należy stwierdzić, iż 6,37% ogółu 

mieszkańców gminy zostało objętych pomocą, czyli na poziomie porównywalnym do roku 

ubiegłego. 

Beneficjentami pomocy społecznej były głównie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji 

życiowej, osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym. 

Poniższe tabele (nr 3 i 4) obrazują liczbę osób objętych pomocą społeczną w latach 2011-

2015 oraz liczbę osób objętych w 2015 r. systemem pomocy społecznej w stosunku do ogólnej 

liczby mieszkańców gminy – w podziale na poszczególne miejscowości. 

Tabela 3. Liczba rodzin objętych pomocą społeczną w latach 2011 – 2015 

 

Rok  

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

Liczba rodzin 

 

288 

 

273 

 

274 

 

282 

 

258 
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Tabela 4. Liczba osób objętych pomocą społeczną w 2015 roku z podziałem na miejscowości 

l.p. nazwa miejscowości 

liczba 

mieszkańców 

gminy 

liczba osób objętych pomocą społeczną 

liczba % 

1 Bębło 1214 75 6,17 

2 Będkowice 552 40 7,25 

3 Biały Kościół 1016 45 4,43 

4 Czajowice 599 74 13.24 

5 Giebułtów 1211 64 5,28 

6 Modlnica 1538 64 4,16 

7 Modlniczka 1376 70 5,09 

8 Prądnik Korzkiewski 271 16 5,9 

9 Szyce 467 23 4,93 

10 Tomaszowice 828 39 4,71 

11 Wielka Wieś  1253 52 4,15 

12 Wierzchowie  439 58 13,21 

Razem 10 764 620 5,76 

 

Największy procent osób objętych pomocą tut. Ośrodka w stosunku do ogólnej liczby 

mieszkańców poszczególnych miejscowości odnotowany został w sołectwach: Wierzchowie 

(13,21%), Czajowice (13,24%), Będkowice (7,25%).  

Z kolei najwięcej dzieci z rodzin znajdujących się w gminnym systemie pomocy społecznej 

zamieszkuje miejscowości: Czajowice (36 dzieci), Bębło (24 dzieci), Wierzchowie (23 dzieci) 

Modlnica (22 dzieci) Modlniczka (24 dzieci), co obrazuje tabela nr 5. Zanotowano wzrost liczby 
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rodzin z dziećmi, co związane jest z faktem starania się o pomoc w formie dożywiania dzieci  

w szkołach.  

Tabela 5. Liczba rodzin objętych pomocą społeczną w 2015 roku – w poszczególnych miejscowościach gminy 

l.p. nazwa miejscowości liczba rodzin 
w tym liczba 

dzieci 

1 Bębło 36 24 

2 Będkowice 14 16 

3 Biały Kościół 18 18 

4 Czajowice 25 36 

5 Giebułtów 29 13 

6 Modlnica 29 22 

7 Modlniczka 28 24 

8 Prądnik Korzkiewski 10 4 

9 Szyce 9 6 

10 Tomaszowice 16 18 

11 Wielka Wieś 24 22 

12 Wierzchowie  20 23 

Razem: 258 226 

 

 

Spośród beneficjentów gminnego systemu pomocy społecznej najwięcej rodzin (i osób w 

rodzinach) korzystających z pomocy tut. Ośrodka zamieszkuje miejscowości: Bębło, Modlniczkę, 

Modlnicę i Giebułtów) 
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Tabela 6. Liczba rodzin objętych pomocą społeczną w latach 2011 – 2015 w poszczególnych miejscowościach 

l.p. Nazwa 

miejscowości 

2011 2012 2013 2014 2015 
1 Bębło 44 36 33 40 36 
2 Będkowice 24 19 18 16 14 
3 Biały Kościół 26 20 26 26 18 
4 Czajowice 18 18 23 26 25 
5 Giebułtów 27 22 28 28 29 
6 Modlnica 34 35 34 31 29 
7 Modlniczka 34 34 33 29 28 
8 Prądnik 

Korzkiewski 

11 12 10 9 10 
9 Szyce 8 11 6 16 9 

10 Tomaszowice 20 16 15 19 16 
11 Wielka Wieś 27 29 28 24 24 
12 Wierzchowie  15 21 20 18 20 

Razem 

Razem: 

 

 

 

 

288 273 274 

273 

282 258 
 

Tabela 7. Liczba osób objętych pomocą społeczną w latach 2011 – 2015 roku w poszczególnych miejscowościach 

l.p. 
Nazwa 

miejscowości 
2011 2012 

2013 2014 2015 

1 Bębło 96 72 69 86 75 

2 Będkowice 60 53 51 41 40 

3 Biały Kościół 59 49 59 73 45 

4 Czajowice 56 53 69 58 74 

5 Giebułtów 57 39 43 74 64 

6 Modlnica 82 87 84 77 64 

7 Modlniczka 70 75 72 71 70 

8 Prądnik Korzkiewski 22 18 18 17 16 

9 Szyce 24 30 31 31 23 

10 Tomaszowice 59 41 39 38 39 

11 Wielka Wieś 62 59 57 62 52 

12 Wierzchowie  56 60 58 47 58 

 

Razem: 

 

703 

 

636 

 

650 

 

675 

 

620 
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Dwa poniższe wykresy (nr 1 i 2) obrazują liczbowe dane dot. typów rodzin objętych pomocą – z 

uwzględnieniem liczby osób w tych rodzinach oraz liczby dzieci. 

Wykres 1. Typy rodzin objętych pomocą w 2015 r. – z uwzględnieniem liczby osób 
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Zgodnie z obrazem przedstawionym na powyższym wykresie najwyższą pozycję w grupie 

rodzin stanowią rodziny 1-osobowe, w dalszej kolejności rodziny dwu-, trzy - i czteroosobowe. 

Taka tendencja utrzymuje się od kilku lat.  

Wykres 2. Typy rodzin objętych pomocą w 2015 r. – z uwzględnieniem liczby dzieci 
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Spośród rodzin z małoletnimi dziećmi największą pozycję stanowią rodziny z 2 dzieci 

oraz z jednym dzieckiem.  

Statystyka ujęta powyżej daje możliwość dokonania oceny sytuacji rodzin 

funkcjonujących na terenie naszej gminy i objętych systemem pomocy społecznej, zarówno tych, 

które mają trudności w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych, jak i tych, które z uwagi 

na doświadczane przez siebie problemy (tj. problem alkoholowy, przemoc, niepełnosprawność 

czy długotrwała choroba) są zagrożone tego rodzaju niewydolnością. Ponadto analiza danych 
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zgromadzonych przez GOPS Wielka Wieś w powyższym obszarze daje możliwość określenia 

potrzeb w zakresie realizacji zadań z obszaru wspierania rodziny. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował również zadania wynikające z ustawy o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: 

 

 zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz 

dostępu do specjalistycznego poradnictwa - w  2015 roku Ośrodek zatrudniał 1 asystenta 

rodziny –w oparciu o umowę o pracę w zadaniowym systemie czasu pracy w wymiarze 1 

etatu. 

 

Poniższa tabela przedstawia liczbę rodzin objętych pomocą i wsparciem asystenta 

rodziny, wraz z liczbą dzieci w tych rodzinach 

 

Tabela 8. Liczba rodzin objętych pomocą i wsparciem asystenta rodziny 

Rok 
Asystent Liczba rodzin 

Liczba dzieci w 

rodzinach  

2012 2 11 31 

2013 2 12 35 

2014 1 10 27 

2015 1 15 35 

 

Główne problemy, z jakimi borykały się rodziny objęte opieką i wsparciem asystenta rodziny: 

 niskie umiejętności opiekuńczo-wychowawcze,  

 niepełnosprawność, w tym intelektualna,  

 zaburzenia o podłożu psychicznym,  

 przemoc w rodzinie. 

 

Rola asystenta rodziny w udzielaniu wsparcia ww. rodzinom polegała m.in. na: 

 opracowaniu i realizacji planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w 

konsultacji z pracownikiem socjalnym, a także dokonywaniu okresowej oceny sytuacji 

rodziny, 
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 udzielaniu pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu 

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; 

 udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, 

wychowawczych z dziećmi; 

 wspieraniu aktywności społecznej rodzin; 

 motywowaniu członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 

 udzielaniu pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej; 

 udzielaniu wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach 

psychoedukacyjnych; 

 prowadzeniu indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci; 

 prowadzeniu dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną; 

 

Od kwietnia 2015 roku w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie istnieje możliwość 

poradnictwa, konsultacji a także terapii dla dzieci, prowadzonych przez wykwalifikowanego 

psychoterapeutę dziecięcego z Ośrodka Psychoterapii Mały Książę. W 2015 roku 

psychoterapeuta dziecięcy zrealizował 46 godzin usługi obejmującej konsultacje, poradnictwo 

oraz psychoterapię indywidualną dla łącznej liczby 11 dzieci.   

 

 prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla 

dzieci - na terenie gminy Wielka Wieś nie funkcjonują placówki wsparcia dziennego, o 

których mowa w art. 18 i 24 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Funkcjonowało natomiast 5 świetlic środowiskowych finansowanych ze środków 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

 Świetlica Środowiskowa „Domino” w Giebułtowie, ul. Orlich Gniazd 30 (budynek 

wielofunkcyjny), 

 Świetlica Środowiskowa „Alternatywa” w Czajowicach, ul. Kasztanowa 2 (budynek OSP), 

(do marca 2014r.) 

 Świetlica Środowiskowa „Amaltea” w Modlniczce, ul. św. Faustyny 5 (budynek 

wielofunkcyjny), 

 Świetlica Środowiskowa „Potwory i Spółka” w Tomaszowicach, ul. Krakowska 85 

(budynek OSP), 

 Klub Młodzieżowy „Pozytywka” (od grudnia 2014 r.) 
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Aktualnie otwarte są świetlice w Modlniczce, Giebułtowie, Tomaszowicach i Czajowicach.  

 

Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad ww. świetlicami sprawuje od 2012 r. Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi. W każdej ze świetlic zatrudniony był 1 wychowawca w 

ramach umowy zlecenia, posiadający stosowne kwalifikacje.  

Świetlice funkcjonowały w trakcie roku szkolnego w wymiarze od 8 do 25 godzin 

tygodniowo, w zależności od potrzeb dzieci w danej placówce. W ramach prac każdej z świetlic 

odbywały się zajęcia ogólnorozwojowe, kulinarne, pomoc w nauce oraz gry i zabawy, 

realizowane przez Panie prowadzące poszczególne świetlice , jak również tematyczne zajęcia np. 

sportowe, capoeira, oraz inne formy organizowania czasu wolnego: wycieczki (na łyżwy, kręgle, 

do muzeów oraz na seanse filmowe, itp.)  Ogółem w zajęciach świetlic wzięło udział blisko 160 

dzieci.  

 

 współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu 

dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-

terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym . 

 

Tabela 9. Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w latach 2012-2015, za które Gmina ponosi odpłatność 

Rok Liczba dzieci Poniesione wydatki /zł/ 

2012 0 0 

2013 0 0 

2014 1 1 299,01 

2015 4 9 838,80 

 

3. Analiza SWOT 

Aby zaprojektować skuteczne cele i działania na rzecz dziecka i rodziny, do dopełnienia 

obszaru diagnostycznego gminy w tym zakresie posłużono się analizą SWOT. Przeanalizowano 

obecny potencjał gminy (mocne i słabe strony) oraz wskazano na zewnętrzne warunki i procesy, 
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które wpływają, lub w najbliższym czasie będą wpływać na funkcjonowanie gminy 

w analizowanym obszarze (szanse i zagrożenia). 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Wielka Wieś do 2020 r. 

Projekt „Gmina Wielka Wieś szansą dla 

wszystkich” w ramach RPO WM na lata 2015 - 

2018 

Aktywna działalność Punktu Wsparcia i 

Pomocy Rodzinie oraz Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

Aktywna działalność GKRPA i Punktu 

Konsultacyjnego 

Baza instytucji wspierających rodzinę (w 

szczególności, GOPS, policja, sąd, PCPR) 

Oferta sportowa, kulturalno-oświatowa, dobra 

baza lokalowa (świetlice, boiska, GOKIS, 

Biblioteka) 

Funkcjonowanie placówek służby zdrowia na 

terenie gminy 

Bardzo dobra baza oświatowa na terenie 

gminy 

Aktywna współpraca instytucji działających na 

rzecz rodziny 

Doświadczenie, wiedza i kwalifikacje 

pracowników działających na rzecz rodziny 

Wysokie koszty utrzymania rodzin 

System prawny (zbyt niskie kryterium 

dochodowe uprawniające do otrzymywania 

świadczeń rodzinnych i socjalnych) 

Wzrost liczby zadań zleconych samorządom 

gminnym – ograniczenie środków finansowych 

z budżetu państwa na zadania realizowane 

przez gminę 

Brak dostatecznej infrastruktury społecznej: 

mieszkań chronionych i socjalnych, żłobków, 

klubów dziecięcych itp. 

Brak placówek wsparcia dziennego i ośrodków 

wsparcia na terenie gminy 

Niedostateczna liczba NGO działających na 

rzecz dziecka i rodziny 

Ograniczona liczba miejsc w przedszkolach 

Osłabienie funkcji rodzicielskich i bezradność 

w sprawach opiekuńczo – wychowawczych 

Brak wzorców osobowych w rodzinach 

dysfunkcyjnych 

Niska świadomość rodziców dotycząca kwestii 

edukacyjnych i wychowawczych 

Brak współdziałania rodziców w zakresie 
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Wsparcie asystenta rodziny w rodzinach 

dysfunkcyjnych 

Dobre rozeznanie środowiska lokalnego m.in. 

przez pracowników służb pomocy społecznej, 

pedagogów szkolnych 

Ponadto: „tradycyjne” rodziny, małe lokalne 

środowisko, niska przestępczość, tradycyjna 

religijność rodzin 

edukacji  dzieci 

Bierna postawa rodziców wobec problemów 

występujących w rodzinie 

Mentalność małych środowisk- stereotypy 

blokujące korzystanie z usług specjalistów 

Brak kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

wspierającej 

SZANSE ZAGROŻENIA 

Polityka państwa przyjazna rodzinom – 

realizacja programu 500+ 

Zmiana mentalności społecznej w kwestii 

postrzegania rodzin dysfunkcyjnych 

Pozyskiwanie środków zewnętrznych na 

aktywizację zawodową i społeczną osób w 

rodzinach zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

Zapobieganie niewydolności rodziny poprzez 

spotkania rodziców z psychologiem, 

pedagogiem 

Realizacja projektów edukacyjno-

wychowawczych ukierunkowanych na 

zapobieganie i niwelowanie agresji wśród 

dzieci 

Realizacja programów profilaktycznych 

promujących zdrowy styl życia 

Wzmocnienie współpracy pomiędzy 

Zanik więzi i tradycji rodzinnych, „pęd życia”  

Rozszerzenie zjawisk patologicznych (agresja, 

przemoc, uzależnienia) 

Moda na „wychowanie bezstresowe” – bez 

zasad i wymagań 

Konsumpcyjny styl życia 

Osłabienie wartości rodzinnych, zanik więzi 

rodzic-dziecko 

Zaniedbywanie obowiązków opiekuńczo-

wychowawczych przez rodziców 

Rozszerzenie kręgów ubóstwa (również wśród 

rodzin pracujących) 

Uzależnienie rodzin od pomocy społecznej – 

zjawisko „dziedziczenia biedy” 

Ograniczenia środków finansowych na 

podnoszenie kwalifikacji przez specjalistów 

Polaryzacja społeczeństwa – zwiększenie 
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instytucjami wspierającymi rodzinę 

Rozszerzenie oferty Punktu Wsparcia i Pomocy 

Rodzinie 

Rozszerzenie oferty aktywnych form spędzania 

czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu 

gminy 

Promocja zachowań prorodzinnych i realizacja 

programów osłonowych na rzecz rodziny 

Rozwój wolontariatu 

dystansu pomiędzy biednymi a bogatymi 

Emigracja zarobkowa  

Starzenie się społeczeństwa 

Destrukcyjna rola mediów 

4. Zasoby instytucjonalne gminy Wielka Wieś 

W gminie Wielka Wieś działają następujące instytucje/organizacje realizujące działania na 

rzecz dziecka i rodziny: 

a) baza oświatowa gminy Wielka Wieś - w roku szkolnym 2014/2015 w gminie Wielka 

Wieś funkcjonowały 3 przedszkola samorządowe: (Przedszkole Samorządowe w Wielkiej 

Wsi (z oddziałem w Białym Kościele), Modlnicy i Modlniczce); 1 przedszkole 

niepubliczne: (Niepubliczne Przedszkole „Zakątek Maluszka” w Modlnicy); 1 niepubliczny 

punkt przedszkolny: (Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Zaczarowany Ołówek” 

w Giebułtowie; 4 publiczne szkoły podstawowe: (Szkoła Podstawowa w Bęble, w Białym 

Kościele, w Wielkiej Wsi i w Modlnicy); 1 szkoła filialna szkoły podstawowej (Szkoła 

Filialna w Modlniczce); 1 publiczna szkoła podstawowa prowadzona przez 

Stowarzyszenie w Będkowicach;  2 publiczne gimnazja: (Gimnazjum w Białym Kościele i 

w Modlnicy). 

b) Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Wielkiej Wsi, wraz z oddziałem filialnym 

w Bęble oraz punktem bibliotecznym w Giebułtowie; oprócz bogatego księgozbioru oraz 

czytelni komputerowej z dostępem do Internetu, Biblioteka zapewnia czytelnikom mini-

czytelnię czasopism oraz kącik do czytania dla dzieci. 

c) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu (GOKiS), z siedzibą w Białym Kościele, który kładzie 

nacisk na rozwój szeroko pojętej kultury oraz sportu. GOKiS prowadzi cykliczne zajęcia 
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dla najmłodszych dzieci, młodzieży gimnazjalnej oraz dorosłych, a także organizuje 

imprezy plenerowe i wydarzenia sportowe. W strukturach GOKiS funkcjonują Koła 

Gospodyń Wiejskich oraz Zespoły Regionalne, których zadaniem jest kultywowanie 

lokalnych tradycji. 

d) Placówki służby zdrowia – na terenie gminy w 2015 r. funkcjonowały trzy niepubliczne 

zakłady opieki zdrowotnej: 

 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej– Szyce 65, zatrudniający pediatrę, internistę 

oraz kardiologa, a także 2 pielęgniarki: środowiskową i szkolną, 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Praktyka Lekarza Rodzinnego w Szycach, 

zatrudniający dwóch lekarzy medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych, kardiologa, 

dwóch pediatrów oraz trzy pielęgniarki (dwie środowiskowe i jedną szkolną), 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bęble, zatrudniający dwóch internistów, 

pediatrę, reumatologa oraz dwie pielęgniarki (w tym jedna środowiskowa), 

 

e) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi – realizuje zadania ustawy 

o pomocy społecznej (przyznawanie i wypłatę zasiłków, pracę socjalną, dożywianie dzieci 

w szkołach, specjalistyczne poradnictwo, aktywizację społeczno- zawodową rodzin 

dysfunkcyjnych, oraz zadania m.in. z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (m.in. wsparcie asystenta rodziny). W strukturze GOPS funkcjonuje 

również Punkt Wsparcia i Pomocy Rodzinie, który realizuje zadania z zakresu ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (specjalistyczne poradnictwo, wspieranie osób 

i rodzin w przezwyciężaniu problemu przemocy) 

f) Inne – w działania na rzecz rodziny włączają się również organizacje pozarządowe – 

stowarzyszenia (m.in. „Pozytywka”, „Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Będkowskiej 

Sokolica”), parafie, jednostki OSP, kluby sportowe. 

5. Dane dotyczące Programu 

Miejsce realizacji 

programu 

Gmina Wielka Wieś 

Adresaci programu Rodziny w sytuacjach kryzysowych wynikających z problemów 
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rodzinnych (konflikty, przemoc, uzależnienia, bezrobocie, ubóstwo) 

Rodziny przeżywające trudności wychowawcze (szczególnie w 

wychowywaniu dzieci w wieku dojrzewania) 

Rodziny przezywające trudności związane ze stanem zdrowia dziecka 

(choroba i niepełnosprawność) 

Rodziny wychowujące dzieci w wieku do 3 lat 

Rodziny wielodzietne 

Rodziny niepełne 

Koordynator 

programu 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi 

Realizatorzy 

programu 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi 

Komisariat Policji w Zielonkach 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie 

Gminna Komisja Rozwiązywania Programów Alkoholowych w Wielkiej 

Wsi 

Placówki oświatowe z terenu gminy Wielka Wieś 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi 

Kuratorzy zawodowi i społeczni 

Parafie i organizacje pozarządowe 

Służba zdrowia 

Rady sołeckie 

Źródła finansowania 

programu 

Środki własne gminy Wielka Wies 

Dotacje z budżetu państwa 

Środki partnerów współrealizujących program 

Środki pozabudżetowe 
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6. Cele Programu 

Misja: 

Bezpieczne i kochane dzieci w stabilnej emocjonalnie, finansowo  

i mieszkaniowo rodzinie.  

 

Cel główny:  

Zapewnienie wszechstronnego wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu 

swoich funkcji. 

Cele szczegółowe: 

1) Wsparcie rodziny w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb bytowych jej członkom. 

2) Pomoc rodzinie w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych oraz zapobieganie powstawaniu 

ich w przyszłości.  

3) Poprawa jakości współpracy pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz 

dziecka i rodziny. 
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7. Realizacja Programu 

Cel szczegółowy 1: zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny 

l.p. Działanie Realizatorzy Wskaźniki Okres 

realizacji 

Źródło finansowania 

1.  Wsparcie rodziny w zabezpieczeniu 

podstawowych potrzeb bytowych jej 

członkom. 

 

GOPS Wielka Wieś - liczba i formy 

udzielonej pomocy 

- liczba rodzin i dzieci w 

rodzinach objętych 

pomocą 

Zadanie 

ciągłe 

2016-2018 

Środki własne 

gminy, dotacje z 

budżetu państwa 

2.  Pomoc w formie dożywiania dzieci i 

młodzieży w szkołach 

GOPS, placówki 

oświatowe 

- liczba dzieci 

korzystających z 

dożywiania 

j.w. j.w. 

3.  Zapewnienie pomocy finansowej i 

rzeczowej w formie stypendiów i 

wyprawek szkolnych 

GZEAS, placówki 

oświatowe 

-liczba dzieci którym 

przyznano stypendia i 

wyprawki 

j.w. j.w. 
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4.  Organizowanie wypoczynku letniego i 

zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych 

GOPS, świetlice 

środowiskowe, 

GKRPA, GOKIS 

-liczba dzieci 

uczestniczących w 

koloniach, obozach 

-liczba spotkań, 

wycieczek, 

j.w. j.w. 

5.  Zabezpieczenie usług opiekuńczych i 

specjalistycznych usług opiekuńczych 

GOPS -liczba osób objętych 

wsparciem 

j.w. j.w. 

6.  Zabezpieczenie środków w budżecie na 

finansowanie pobytu dziecka w rodzinie 

zastępczej, placówce opiek.-wych., 

rodzinnym domu dziecka itp. 

GOPS -liczba dzieci 

umieszczonych 

-wysokość poniesionych 

kosztów 

W zależności 

od potrzeb 

j.w. 
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Cel szczegółowy 2: Pomoc rodzinie w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych oraz zapobieganie powstawaniu ich w przyszłości.  

 

l.p. Działanie Realizatorzy Wskaźniki Okres 

realizacji 

Źródło 

finansowania 

1.  Analiza sytuacji rodzin, których dzieci 

zagrożone są umieszczeniem w pieczy 

zastępczej 

Placówki 

oświatowe, GOPS, 

PCPR, sąd 

- liczba rodzin zagrożonych 

kryzysem 

Zadanie 

ciągłe 2016-

2018 

Środki własne 

realizatorów 

2.  Prowadzenie monitoringu sytuacji 

dziecka w rodzinie zagrożonej 

kryzysem 

j.w. -liczba monitorowanych 

rodzin 

j.w. j.w. 

3.  Podnoszenie kompetencji rodzin w 

zakresie prawidłowego pełnienia 

funkcji opiekuńczo – wychowawczej 

poprzez konsultacje i poradnictwo, 

szkolenia i warsztaty 

GOPS, GKRPA, 

placówki 

oświatowe, PCPR 

-liczba udzielonych porad 

- liczba zatrudnionych 

specjalistów 

-liczba zorganizowanych 

szkoleń i warsztatów 

j.w. j.w. 

4.  Monitorowanie środowisk zagrożonych 

uzależnieniami, motywowanie do 

podjęcia terapii przez rodziców, 

monitorowanie terapii  

GOPS, placówki 

oświatowe, 

placówki służby 

zdrowia 

-liczba rodzin objętych 

programem profilaktyki, 

-liczba rodzin/osób 

korzystających z terapii 

j.w. j.w. 
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5.  Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka 

poprzez wsparcie asystenta rodziny, 

rodziny wspierającej, praca socjalna z 

rodziną 

GOPS, PCPR -liczba rodzin objętych 

wsparciem asystenta 

-liczba rodzin objętych 

pomocą rodziny wspierającej 

-liczba kontraktów socjalnych 

j.w. j.w. 

6.  Organizacja i finansowanie kosztów 

szkoleń rodzin wspierających i 

asystentów rodziny 

GOPS -liczba szkoleń 

-liczba uczestników szkoleń 

W zależności 

od potrzeb 

Środki własne 

gminy 

7.  Tworzenie i rozwój opieki nad dziećmi 

do lat 3 w formach żłobków, klubów 

dziecięcych lub wspierania opieki przez 

dziennego opiekuna 

Gmina -liczba utworzonych placówek 

-liczba dzieci korzystających 

ze wsparcia 

j.w. Środki własne 

gminy, dotacja z 

budżetu państwa 

8.  Tworzenie placówek wsparcia 

dziennego (kluby, świetlice szkolne i 

środowiskowe) 

GOPS, GKRPA, 

placówki 

oświatowe, 

 

-liczba placówek wsparcia 

dziennego 

-liczba dzieci korzystających z 

zajęć w świetlicach 

środowiskowych i szkolnych 

j.w. j.w. 

9.  Tworzenie mieszkań socjalnych.  Gmin - liczba utworzonych 

mieszkań 

2017-2018 Środki własne 

gminy 
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Cel szczegółowy 3:  Poprawa jakości współpracy pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. 

l.p. Działanie Realizatorzy Wskaźniki Okres realizacji Źródło finansowania 

1.  Koordynacja działań i bieżąca 

współpraca podmiotów 

podejmujących różnorodne 

działania na rzecz dziecka i 

rodziny 

Wszyscy 

realizatorzy 

programu 

-liczba monitorowanych rodzin 

-liczba spotkań 

Zadanie ciągłe 

2016-2018 

Środki własne 

realizatorów 

2.  Realizacja programów 

edukacyjno – profilaktycznych 

skierowanych do dzieci i 

rodziców 

Placówki 

oświatowe, GOPS 

-liczba programów 

-liczba uczestników 

j.w. j.w. 

3.  Doskonalenie kadry w zakresie 

specjalistycznej pomocy dziecku 

i rodzinie (szkolenia i warsztaty 

dla specjalistów) 

Wszyscy 

realizatorzy 

programu 

-liczba spotkań, szkoleń i 

konferencji 

j.w. j.w. 



26 

 

8. Przewidywane efekty realizacji Programu 

W wyniku przeprowadzonych działań przewidywane jest osiągnięcie następujących 

rezultatów: 

 poprawa funkcjonowania rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, 

 wzrost świadomości dotyczącej roli i funkcji rodziny, 

 zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodziny, 

 przeciwdziałanie kryzysom w rodzinie, 

 zapobieganie umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej, 

 stworzenie dobrze skoordynowanego i skutecznego systemu wsparcia dziecka 

i rodziny. 

 

9. Monitoring i ewaluacja Programu 

Monitoring Gminnego Programu Wspierania Rodziny będzie realizowany przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi. Odbywać się będzie na podstawie 

sporządzonej sprawozdawczości z wykonywanych działań oraz analizy zebranych 

danych dotyczących zrealizowanych w ramach Programu działań podejmowanych przez 

podmioty zaangażowane w jego realizację. Ocena skuteczności będzie dokonywana 

głównie w oparciu o analizę założonych wskaźników. Informacje te będą przedkładane 

na wniosek Wójta lub Rady Gminy Wielka Wieś. Monitoring posłuży głównie do: 

 kontroli postępu realizacji założonych celów, 

 oceny zaangażowania jednostek odpowiedzialnych za realizacje poszczególnych 

działań, 

 porównania zgodności osiągniętych rezultatów z przyjętymi celami 

 weryfikacji efektywności wykorzystania środków na realizację określonych 

celów. 

W zależności od potrzeb Program będzie podlegał ewaluacji. 


